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Děti a senioři si posvítí
na Ludvíka Očenáška

Ludvík Očenášek

Vybrané školy z Prahy 5 se v projektu Očenášek zaměří na život
a dílo českého konstruktéra, vynálezce a odbojáře. Týmy dětí
doplní aktivní senioři a společně se pokusí zmapovat stopy, které
zanechal nejen na Pětce.

„N

a šesti základních školách vznikne šest týmů žáků osmých a devátých ročníků, ke kterým se budou s ohledem na epidemickou situaci
připojovat vybraní senioři. Každá mezigenerační skupina se na osobnost Ludvíka Očenáška podívá z jiného úhlu pohledu. Velmi

zajímavá je jeho genealogie, samozřejmě
jeho vědecká či odbojová činnost. Ale ani jeho
sportovní stránka není bez zajímavosti,“ přibližuje projekt starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).
Nápad věnovat se památce Ludvíka Očenáška vznikl podle ní vlastně náhodou. „Při

spolupráci s ambasádou Litvy na úplně jiném
projektu padla zmínka o pamětní desce,
která visí na budově velvyslanectví a připomíná Očenáškovu statečnost při odbojové
činnosti za první světové války. Příští rok si
navíc připomeneme 150 let od narození této
významné osobnosti našich dějin a od toho
byl už jen krok k přípravě projektu, který na
vybraných školách bude probíhat ve druhém
pololetí školního roku,“ dodala Zajíčková. Výsledkem projektu bude šest ucelených prací
o osobnosti Ludvíka Očenáška, které žáci
s pomocí profesionálního studia zpracují napokračování na straně 3
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Vánoční jedličky
z Chuchelského háje
átý ročník projektu Vánoční jedličky
s budoucností zahájila příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy už v pondělí 22. listopadu. Stejně jako v předchozích
letech bude prodávat speciální vánoční jedličky v květináčích. Jedná se o stromky přímo
vypěstované a určené pro výsadbu v krajině,
a nemusí proto po Vánocích skončit u popelnic.
Letos je do prodeje připraveno celkem tisíc
jedliček, které budou moci lidé na jaře 2022
vysadit pod dohledem lesníků přímo do lesa
mezi ostatní stromy při příležitosti Dne pro
jedličku. Výsadba jedliček se v nějaké podobě

P

Na Smíchově
se bruslí
ottem Ve zdravém těle, zdravý
duch! se řídí i radnice Prahy 5,
která i v letošním roce připravila pro své obyvatele venkovní kluziště
zdarma. Kluziště pro děti i dospělé na
rohu náměstí 14. října a Preslovy ulice
je v provozu každý den od 9 do 21 hodin.
Nástup na kluziště je z vyrovnávací platformy s gumovou podlahou. V areálu
jsou k dispozici úschovné boxy s koutem
na přezouvání a mobilní toalety. Kluziště bude za aktuálně platných epidemických nařízení otevřeno do 1. března
red
2022.

M

uskuteční za všech okolností. Pro případ, že
by do plánů znovu zasáhla pandemie a z ní
vyplývající opatření, jsou lesníci připraveni
i na bezkontaktní variantu vysazení jedliček
zpět do lesa.
Pro jedličku mohou zájemci vyrazit do Zahradnictví Ďáblice, ekocentra Prales ve Kbelích nebo k jednotlivým hájovnám Lesů hl. m.
Prahy, které najdou v Chuchelském háji,
Čimickém háji, Hostivařském lesoparku
nebo v Divoké Šárce. Cena za jeden kus je
150 korun a kromě stromku kupující obdrží
i podrobný návod, jak se o jedličku během
red
Vánoc starat.

Mikulášské trio
navštívilo pejsky z Helppes

Ombudsmankou
opět Hakenová
o několika měsíční odmlce se do
role veřejné ochránkyně práv páté
městské části vrátila zastupitelka
Marie Ulrichová Hakenová (KDU-ČSL).
Nejčastěj řeší bytovou problematiku,
kontakt s úřadem jako takovým, či mezilidské vztahy. „Pomáhat lidem zorientovat se, nasměrovat je do správných
dveří a někdy také řešit složité mezilidské vztahy. To je moje úloha. Něco se řešit dá, něco jen těžko, pokud lidé sami
nechtějí,“ řekla ombudsmanka Hakenová, která přijímá klienty každé úterý
red
od 9 do 17 hodin.

Foto Helppes
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Mikuláš s Andělem a Čertem rozdali bohatou nadílku hodným, ale i zlobivým pejskům
ve výcvikovém středisku organizace Helppes
riginální mikulášská besídka se letos
již poosmnácté uskutečnila v sobotu
27. listopadu v Centru výcviku psů
pro postižené Helppes. Mikulášská nadílka
pro hodné i zlobivé pejsky tradičně umožňuje majitelům nejen vodících a asistenčních
psů, ale i jejich čtyřnohým kamarádům, kteří
se svými páníčky akci navštíví, vyzkoušet si
různé soutěžní disciplíny. Soutěže jsou připraveny tak, aby mohli společně soutěžit
zdraví i postižení majitelé psů.
Letošní mikulášská nadílka byla další z řady vydařených beneﬁčních akcí, při kterých
se nenásilným způsobem daří spojit aktivní
zábavu pro handicapované občany s názor-

O

nou ukázkou smyslu a významu práce Centra výcviku psů pro postižené Helppes, jehož
hlavním posláním je výchova a výcvik asistenčních a signálních, státem nedotovaných
psů, kteří jsou pro své majitele nepostradatelnými pomocníky v běžných životních situacích.
Helppes je jediná profesionální nezisková
organizace svého druhu v České republice,
která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Prostřednictvím speciálně
vycvičených čtyřnohých asistentů pomáhá
osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na
jejich cestě k integraci, soběstačnosti a sared
mostatnosti.

Podpora
komunitním zahradám
ovodobý fenomén komunitních
zahrad zkrášluje okolí domova,
ale také utužuje sousedské vztahy. Může to být pěstování okrasných
květin, ale řada komunitních zahrad má
i vlastní produkci zeleniny. Platí vlastně
jen jeden jednoduchý předpoklad, a tím
je spolupráce lidí, kteří nemají vlastní
zahradu, ale rádi by si společné pěstování zkusili. Radnice páté městské části
je v příštím roce připravená vznik komunitních zahrad ﬁnančně podpořit.
„Je to ideální pro bytové domy bez zahrádek se zelení okolo. Na příští rok
máme pro tento účel v rozpočtu vyhrazené peníze a rádi vznik komunitních
zahrad na pětce podpoříme,“ řekl místostarosta pro životní prostředí Lubomír
red
Brož (ANO).

N
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příklad do formy komiksu. Uvažuje se i o vytvoření busty, která
by byla příští rok umístěna na
budovu litevské ambasády v ulici
U Demartinky.

Napíchnul se
na tajnou linku
V současné době je na budově
ambasády pamětní deska, která
připomíná, že na stejném místě
kdysi bývala usedlost Demartinka, ve které Očenášek za první světové války instaloval tajnou
telefonní stanici. Díky ní mohl
odposlouchávat rozhovory na
žhavé lince Vídeň–Berlín. Zprávy pak předával odbojové organizaci Mafﬁe pod vedením
T. G. Masaryka. K vítězství Dohody – do které patřily například
Velká Británie, Francie nebo
Rusko – proti nenáviděnému rakousko-uherskému mocnářství
přispěl Očenášek také svými raketovými torpédy, jejichž plány
předal roku 1915 francouzské
rozvědce. Jeho vynález využívala vojska Dohody na všech
frontách až do konce války.
Očenášek se významně podílel
na rozvoji raketové techniky. Již
na sklonku 19. století si založil
mechanickou dílnu, kde prováděl
své pokusy. Mimo jiné zde zkonstruoval a postavil největší letadlo v Rakousku-Uhersku. Mělo

rozpětí křídel dvanáct metrů.
Jenže první let provedl bez jeho
vědomí mechanik a po následné
havárii zbyl z letadla nepoškozený jen motor.
Po konci války se Očenášek
vrhl na dobývání vesmíru. Jeho
pokusy vyvrcholily v březnu
1930, kdy vystřelil osm raket do
výšky dvou kilometrů, odkud se
pak snesly padákem. Některé
zdroje tvrdí, že se to stalo na Bílé
hoře, jiné na pláni u hřiště SK
Nusle nad Nuselským údolím.

Odposlechová místnost v usedlosti Demartinka.

V Muzeu
kosmonautiky
Ať už ale jeho rakety vzlétly do
vzduchu odkudkoliv, každopádně to na tu dobu byl obrovský
úspěch, o kterém se psalo i v zahraničí. Některé listy ve svém silvestrovském vydání zveřejnily
zprávu, že český vynálezce Očenášek poletí na Měsíc v devítimístné raketě, na což se mu
ozvala řada zájemců o let. A díky
tomuto mezinárodnímu poprasku se rodák z malé obce Kříše na
Rokycansku ocitl v Síni slávy
Muzea historie kosmonautiky
v Novém Mexiku na jihu USA.
Mezi slavnými jmény zakladatelů jako kosmonautiky, mezi
něž patří například Konstantin
Ciolkovskij nebo Robert Goddard, je tam jediným českým zástupcem. A své zastoupení má
i přímo ve vesmíru – v roce 2000

Foto Praha5.cz

dokončení ze strany 1

Foto Jan Muskat, Wikimedia Commons

Děti a senioři si posvítí na Ludvíka...

U pamětní desky na zdi litevského velvyslanectví.
po něm byla pojmenována malá
planetka.
Očenáška živila výroba motocyklů a kol vlastní konstrukce.
Továrna, kterou na počátku 20.
století založil, zaměstnávala
okolo sta lidí. Jenže jeho čím dál
víc zajímalo bádání a podnik postupně zkrachoval. S příchodem
2. světové války se Očenášek začal bát, aby jeho objevy nebyly
zneužity k vojenským účelům.
Začal tedy bádat v utajení, aby
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se jeho vynálezů nezmocnila
Třetí říše. Svůj odpor vůči nacistům dal najevo i během pražského povstání, do kterého se nehledě na svůj pokročilý věk –
bylo mu už 73 let – odvážně zapojil. Později odmítl spolupracovat i s komunistickou armádou
a potýkal se s nevůlí režimu. Zemřel v roce 1949 ve věku 77 let
a je pohřben na pražských Olšanských hřbitovech.
Jitka Kačánová
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Zvýhodněné plavání
pro seniory

Foto Praha5.cz

U Anděla vyrostly
nové cyklostojany

římo ve vozovce pěší zóny vyrostly nové cyklostojany v centru
páté městské části na Andělu. Jejich realizace trvala dva roky. „Jsem potěšen, že po dvouletém úsilí se mně podařilo prosadit realizaci tohoto záměru.
Kola netvoří překážku chodcům ani
automobilům a cyklostojany navíc pomáhají kultivovat veřejný prostor,“ říká
předseda Výboru dopravního Prahy 5
Jan Panenka (ODS). Parkování kol ve
vozovce, takzvaný cyklo-parking, je celkem běžný v mnoha městech Evropy.
V Praze jde spíše o výjimku. „Většinou
panují obavy z omezení dopravy motorových vozidel. Cyklostojany ovšem naopak spíše pomáhají. Třeba tím, že brání
nechtěnému parkování aut v kritických
místech, kde zaparkované auto představuje bezpečnostní problém. Třeba před
přechody pro chodce a podobně,“ dodal
Panenka. V Česku zatím převládají pro
parkování kol na vozovce pouze barevně
vyznačená stání. Ta ale nedovolují kolo
uzamknout ke stojanu a řidiči automored
bilů je často ignorují.

Foto Praha5.cz
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rojekt zvýhodněného plavání pro seniory v bazénu SK Motorlet v Radlicích
a v Aquaparku na Barrandově pokračuje. Bohužel prudký nárůst cen energií donutil provozovatele bazénu ke zvýšení cen
za plavání v příštím roce. Nárůst ceny za plavání se odrazil i ve zvýšené ceně zvýhodněného plavání pro seniory z páté městské
části. V rámci projektu Plavání pro seniory
za zvýhodněné vstupné si lidé starší 60 let
s trvalým pobytem v Praze 5 mohou každý
pátek od 13 do 15 hodin užít vodních radovánek v plaveckém areálu SK Motorlet v Radlické ulici. Za 90 minut plavání zaplatí senioři
65 korun. V Aquaparku Barrandov pak
každé úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13
do 15 hodin zaplatí senioři od 1. ledna za
100 minut plavání 75 korun. Již vydané per-

P

manentky platí i pro rok 2022. Senioři si permanentku na plavání mohou vyzvednout
zcela zdarma ve 2. poschodí budovy úřadu
Prahy 5 každé pondělí a středu od 8 do 18
hodin.
Přínosem projektu je podpora aktivního
života seniorů, která jim umožňuje ﬁnančně
dostupné sportovní aktivity a relaxaci.
„Praha 5 je moderní a neustále se rozvíjející
městskou částí, která se snaží vytvářet širokou škálu volnočasových aktivit pro všechny
věkové skupiny obyvatel. Počet seniorů naší
městské části dlouhodobě roste, proto pro
ně chceme nabídku těchto služeb rozšiřovat.
A právě plavání je sportovní a relaxační aktivitou, kterou lze provozovat téměř v každém věku,“ řekl radní Petr Lachnit (ANO).
red

Pětka nesouhlasí s výstavbou v zeleni
raha 5 je pravidelně žádána o stanoviska k možnému prodeji či směně pozemků na území městské části, které
jsou v majetku hlavního města Prahy. Velmi
často jde o scelování pozemků drobných
vlastníků, developerských společností a metropole v atraktivních lokalitách s převahou
zeleně, kde se dá v budoucnu očekávat snaha
o změnu územního plánu a bytovou výstavbu.
Hned v šesti případech za poslední půlrok
schválili radní páté městské části negativní
stanoviska k žádostem o výměnu či koupi
pozemků v majetku hlavního města soukromým společnostem. Brání tak budoucí výstavbě v zelených zónách. „Praha 5 je jednou
z nejzelenějších městských částí a některé
lokality jsou tím pádem mimořádně atraktivní pro novou zástavbu. To je samozřejmě
legitimní snaha investorů zhodnotit po-
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zemky, ale stejně legitimní je vůle Rady městské části tuto zeleň zachovat. Proto jsme jen
v posledním půlroce vydali šest negativních
stanovisek v podobných případech,“ vysvětlil
postoj páté městské části k výstavbě místostarosta pro oblast majetku Martin Damašek
(TOP 09).
Aktuálně vydala rada páté městské části
negativní stanovisko k žádosti společnosti
Satpo Projekt VII o prodeji části pozemků
v majetku Prahy na smíchovském Pavím
vrchu, kde rostou památné stromy Duby
letní. Na městských pozemcích má podle záměru investora vyrůst komunikace, která
zpřístupní jeho další pozemky. To by z technického hlediska umožnilo budoucí zástavbu. Podobně postupovala i v dalších případech. Například při žádosti o odkup části
pozemku v lokalitě biocentra Bašta, která je
součástí ochranného pásma přírodní rezer-

vace Prokopské údolí, parkové plochy U Jinonického Rybníčka nebo při žádosti o dlouhodobý pronájem ke komerční činnosti u koryta Motolského potoka.
„Negativní stanoviska v podobných případech jsou důležitá, ačkoli to někdy může vypadat jako oprávněná žádost drobného soukromého vlastníka. Ale příběhů, kdy se
nenápadně zcelily pozemky v zeleni a během
několika let se podařilo změnit územní rozhodnutí a začít stavět, známe poměrně
hodně. Praha 5 tím dává najevo, že rozšiřování zástavby v zelených plochách jednoduše
nechce,“ uzavřel Damašek s tím, že Pětka
naopak vítá výstavbu nových bytů ve vhodných místech, jak jsou například proluky či
brownﬁeldy. V těchto místech městská část
často dokáže vyjednat s developery investice
do veřejného prostoru či pozemky pro nová
red
školská zařízení.
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Velkoobjemové
kontejnery
bjemný odpad můžete
zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů
hl. m. Prahy. Tato služba je pro
občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.
Cena této nadstandardní služby
je stanovena za naložení a za
ujeté kilometry.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

O

Stanoviště hrazená
z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány v pátek
nejpozději do 10.00 hodin a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy
v sobotu v 15.00 hodin.
17. 12.–18. 12. 2021
■ Nádražní (proti č. 68)
7. 1.–8. 1. 2022
■ U Hrušky (parkoviště)
14. 1.–15. 1. 2022
■ Fr. Šrámka x Nad Husovými
sady
21. 1.–22. 1. 2022
■ Na Farkáně II x Od Vysoké

28. 1.–29. 1. 2022
■ V Botanice (za Kom. bankou)

Stanoviště hrazená
z rozpočtu MHMP
Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku
podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání
odpadů a zajistí, aby případně
odevzdané využitelné odpady
bylo možné předat k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla
budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské
policii.
14. 12. 14.00–18.00
■ Kloudova č. 10
15. 12. 14.00–18.00
■ U Blaženky x Na Provaznici
16. 12. 14.00–18.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem
17. 12. 14.00–18.00
■ Gabinova (slepá část)
20. 12. 14.00–18.00
■ V Břízkách (proti č. 11)
21. 12. 14.00–18.00
■ nám. 14. října x Preslova
22. 12. 14.00–18.00
■ Trojdílná x U Cibulky
23. 12. 14.00–18.00
■ Smrčinská x Na Císařce
28. 12. 14.00–18.00
■ U Nesypky x U Plátenice
29. 12. 14.00–18.00
■ V Klukovicích x Bublavská
30. 12. 14.00–18.00
■ U železnič. mostu x Nádražní
Zdroj: MČ Praha 5
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Ohostroje

Volejte Pavla
775 940 614
Více na
www.nasregion.cz

Pyrotechnika
Galerie Butovice


 

www.marthypyro.cz

Objemné odpady i bioodpady
je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy.
Nebezpečné odpady je možné
předávat opět ve sběrných dvorech a dále také ve sběrnách nebezpečných odpadů.

Stabilní sběrny
nebezpečného odpadu
■ Areál spol. Pražské služby,
a.s., Ke Kotlářce 4, Praha 5.
Provozní doba: pondělí – pátek
od 6.00 do 14.00 hodin, telefon
284 098 476.

■ Areál spol. Pražské služby,
a.s., Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Košíře.
Provozní doba: pondělí – pátek
od 8.00 do 16.00 hodin, telefon
731 663 582.
■ Sběrný dvůr hl. m. Prahy,
Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice.
Provozní doba: pondělí – pátek
od 8.30 do 17.00 hodin (v letním
období do 18 hodin), sobota od
8.30 do 15.00 hodin, telefon 251
612 343.
Zdroj: MČ Praha 5

Sběr olejů a tuků
peciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží
k umísťování použitých potravinářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plastovém obalu (bez igelitových pytlíků).
Stanoviště s nádobami na sběr
použitých potravinářských olejů
a tuků z domácností:
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■ K Závěrce × Pod Děvínem
■ Pod Lipkami × Třístoličná
■ nám. Na Farkáně
■ Na Homolce (u domu č. 19)
■ Beníškové × Průchova)
■ U Klavírky (u domu č. 10)
■ Pechlátova (proti domu č. 1)
■ Svornosti (u domu č. 1)
■ V Botanice (za Kom. bankou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)
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